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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 
Het rapport is tot stand gekomen door onderzoek op basis van risico-gestuurd toezicht. Om meer 
maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken werken de GGD'en in Nederland 
bij de inspectie volgens een model voor risico-gestuurd toezicht. 
  
Dat betekent dat er intensiever geïnspecteerd wordt waar nodig en minder intensief waar gebleken 
is dat dit kan. Bij risico-gestuurd toezicht ligt de nadruk vooral op die zaken die het meest direct 
bijdragen aan de kwaliteit van de kinderopvang. 

 
Beschouwing 
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over het 
kindercentrum en de inspectiegeschiedenis, volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden 
elders in het rapport per hoofdstuk uitgewerkt. 
  
Buitenschoolse opvang (BSO) Hoera Kelpen-Oler is gehuisvest in basisschool Liduina op de Prins 
Bernardstraat 5 te Kelpen-Oler, gemeente Leudal. 
De opvang vindt plaats in een voormalig klaslokaal van de basisschool. Deze ruimte werd tot juli 
2016 tevens door de peutergroep van het KDV gebruikt. Naast de groepsruimte mag men ook 
gebruik maken 
van de bibliotheek en de speelzaal van de school. 
  
Hoera Kelpen-Oler is onderdeel van de koepelorganisatie Hoera. Hoera kindercentra is onderdeel 
van Unitus welzijnsgroep voor welzijn en kindercentra in de gemeenten Leudal, Peel & Maas en 
Weert en met tientallen locaties kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang. 
  
BSO Hoera Kelpen-Oler heeft één basisgroep voor kinderen van 4 - 12 jaar en is met 12 
kindplaatsen opgenomen in het landelijk register. 
  
Inspectiegeschiedenis 
Het kindercentrum wordt jaarlijks bezocht door de GGD. Onderstaand staan de bevindingen van de 
inspecties uit 2013 tot en met 2015 beschreven. 
 29-01-2013: jaarlijks onderzoek: er zijn geen tekortkomingen geconstateerd; 
 09-12-2014: jaarlijks onderzoek: er zijn geen tekortkomingen geconstateerd; 
 24-11-2015: jaarlijks onderzoek: er zijn geen tekortkomingen geconstateerd. Er blijkt wel 

sprake van één incident ten aanzien van de beroepskracht-kindratio. 
  
Huidige inspectie 
De huidige inspectie, uitgevoerd op maandag 28 november 2016, betreft een onaangekondigd 
jaarlijks onderzoek. De observatie heeft op een middag tijdens de naschoolse opvang 
plaatsgevonden. Op de dag van het onderzoek zijn er 10 kinderen aanwezig op de bso, 1 
vervangende beroepskracht en de locatieverantwoordelijke. 
  
Bij aankomst van de toezichthouder zitten alle kinderen samen met de beroepskracht aan tafel 
voor het eetmoment na school. Vervolgens vindt er een observatie plaats van het eet- en 
drinkmoment, twee verjaardagen vieren, buiten spelen en een gerichte activiteit (pepernoten 
bakken). 
  
De toezichthouder krijgt tijdens de inspectie veel medewerking van de beroepskracht en de 
locatieverantwoordelijke. De pedagogische praktijk wordt door de toezichthouder deels als positief 
beoordeeld en de gevraagde documenten worden door de locatieverantwoodelijke tijdig 
aangeleverd. 
  
Tijdens het onderzoek is geconstateerd dat er niet volledig aan alle getoetste inspectie 
items van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen wordt voldaan. Er zijn twee 
tekortkomingen geconstateerd: 
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 domein 1: pedagogisch klimaat; 'de emotionele veiligheid' in de pedagogische praktijk wordt 
onvoldoende gewaarborgd; het onderdeel 'overdracht van normen en waarden' dient verbeterd 
te worden (aandachtspunt). De houder heeft hiervoor reeds acties uitgezet. 

 domein 2: personeel en groepen; passende beroepskwalificatie. 
  
Voor verdere toelichting en opmerkingen, zie daarvoor de inhoud van het rapport en onderstaand 
‘advies aan College van B&W’. 

 
Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
 Domein 1: Pedagogisch klimaat 
 Domein 2: Personeel en groepen 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Pedagogisch Klimaat'. Binnen dit 
domein worden de volgende onderdelen getoetst: 
  
 Pedagogische praktijk 
  
Per aspect worden eerst de gegevens beschreven van het kindcentrum. Daarna volgt een oordeel 
op basis van de wettelijke criteria. 
  
 
Pedagogische praktijk 
 
Op het moment van inspectie op de naschoolse opvang zijn er 10 kinderen, 1 (vervangende) 
beroepskracht en een gedeelte van de inspectie is de locatieverantwoordelijke aanwezig. Uit 
observaties en uit interviews met de beroepskracht en locatieverantwoordelijke blijkt dat zij bekend 
zijn met de inhoud van het pedagogisch beleidsplan en dat de vervangende beroepskracht 
onvoldoende zorg draagt voor de uitvoering er van, met name ten aanzien van het waarborgen van 
de emotionele veiligheid. 
  
Er is een pedagogische praktijkobservatie uitgevoerd en er is geobserveerd en getoetst aan de 
hand van een veldinstrument voor de pedagogische praktijk voor kinderen in de leeftijd van 4 - 12 
jaar. Hieronder volgt een uitwerking van de observatie per pedagogische doelstelling: 
  
Emotionele veiligheid: 
Het bieden van emotionele veiligheid is van primair belang. Als een kind zich veilig voelt, gaat het 
op ontdekking uit en durft het nieuwe uitdagingen aan te gaan. Het kind ontwikkelt zelfvertrouwen 
en door positieve ervaringen kan een kind innerlijke groei doormaken. 
  
Kinderen op buitenschoolse opvang (bso) Hoera Kelpen-Oler zijn geplaatst in een vaste groep met 
vaste beroepskrachten of vervangende beroepskrachten. Op deze manier is sprake van vaste 
gezichten voor zowel beroepskrachten als kinderen wat bijdraagt aan een gevoel van emotionele 
veiligheid bij kinderen. 
  
Op de dag van inspectie staat er één vervangende beroepskracht op de groep. Een aantal kinderen 
laat zich niet of met tegenzin door de beroepskracht begeleiden of corrigeren tijdens de 
verschillende activiteiten. De beroepskracht zegt bijvoorbeeld: "Als ik moet komen om hier te 
mopperen, is dit niet grappig." De sfeer is op veel momenten onrustig en negatief; een aantal 
kinderen zijn tegendraads, boos en rusteloos. De getoonde emoties zijn op momenten heftig voor 
de situatie. 
  
De toezichthouder ziet tijdens  het inspectiebezoek dat een van de kinderen wegloopt van de bso 
naar huis. De beroepskracht neemt meteen telefonisch contact op met de moeder, die aansluitend 
met het betreffende kind terugkomt naar de bso. De beroepskracht gaat met de ouder en kind in 
gesprek over het wegloopincident. De locatieverantwoordelijke neemt de groep over van 
de beroepskracht en gaat verder met de ingezette activiteit; de kinderen bakken pepernoten. De 
locatieverantwoordelijke creëert wel rust op de groep; de kinderen zijn niet meer tegendraads en 
luisteren naar de locatieverantwoordelijke die een meer positieve benadering heeft naar de 
kinderen toe. 
  
De beroepskracht geeft aan bij de toezichthouder dat ze aan de groep merkt dat de groep 'klassiek' 
aan het uitproberen is tijdens de inspectie. Ze probeert consequent te zijn maar de kinderen laten 
zich nauwelijks corrigeren. Ze geeft aan dat ze zoekende is naar de juiste weg voor deze groep, 
waarin een aantal kinderen bijzondere aandacht nodig hebben in hun functioneren. 
  
Uit bovenstaande voorbeelden blijkt dat de houder onvoldoende zorg draagt voor het waarborgen 
van emotionele veiligheid. 
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Persoonlijke competentie: 
Met het begrip 'persoonlijke competentie’ wordt gedoeld op brede persoonskenmerken van een 
kind, zoals veerkracht, zelfstandigheid en zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit. Dit stelt een 
kind in staat om allerlei typen problemen adequaat aan te pakken en zich goed aan te passen aan 
veranderende omstandigheden.  
  
Er zijn voldoende spel- en speelmaterialen waar de kinderen uit kunnen kiezen. Ook worden er 
activiteiten aangeboden. Op de middag van de inspectie wordt er fruit gegeten, twee verjaardagen 
gevierd en spelen de kinderen vrij buiten, aansluitend worden er pepernoten gebakken en is er 
ruimte voor rollenspel of een kleurplaat maken. Door deze afwisseling in aanbod van activiteiten 
krijgen kinderen de mogelijkheid om leerervaringen op te doen. 
  
Uit bovenstaande voorbeelden blijkt dat de houder er voor zorg draagt dat kinderen de 
mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van persoonlijke competentie te komen. 
  
Sociale competentie: 
Het samenzijn met vertrouwde beroepskrachten en bekende leeftijdsgenoten bevordert de 
ontwikkeling van relaties en bevordert dus een gevoel van veiligheid. Goede relaties met 
leeftijdsgenoten bevorderen de kwaliteit van hun uitwisselingen en van hun spel. In een 
vertrouwde groep leeftijdsgenoten kunnen kinderen gevoelens van verbondenheid en sociale 
verantwoordelijkheid ontwikkelen. 
  
De beroepskracht en locatieverantwoordelijke ondersteunen de kinderen in hun onderlinge 
interactie. Er worden gerichte activiteiten en materialen ingezet om kinderen te laten samenspelen 
(verjaardag vieren, pepernoten bakken etc.)  De kinderen helpen elkaar onderling en delen samen 
het deeg. De kinderen mogen om de beurt de jarigen een handje geven. 
  
Uit bovenstaande voorbeelden blijkt dat de houder zorg draagt voor dat kinderen de mogelijkheid 
krijgen om tot ontwikkeling van sociale competentie te komen. 
  
Waarden en normen: 
Het gedrag van de groepsleiding speelt een cruciale rol bij de morele ontwikkeling van kinderen. 
Door de reactie van groepsleiding en de uitleg die zij daarover geven, ervaren kinderen de grenzen 
van goed en slecht, van anders, van mogen en moeten. Kinderen begrijpen beter waarom bepaald 
gedrag verwacht wordt in bepaalde situaties. Deze kennis geeft kinderen zekerheid over hun eigen 
functioneren (zelfvertrouwen) en leidt tot betere zelfsturing en sociale interactie. 
  
Naar aanleiding van de inspectie en de observatie op de groep constateert de toezichthouder dat 
de overdracht van normen en waarden op bso Hoera Kelpen-Oler verbeterd dient te worden. De 
toezichthouder doet onder andere de volgende observaties: 
 Kinderen luisteren slecht en hebben weinig respect voor de beroepskracht tijdens het fruit eten 

en de verjaardag vieren; de beroepskracht is voortdurend aan het corrigeren en een aantal 
kinderen gedraagt zich uitdagend, waardoor er een negatieve sfeer ontstaat op de groep. Een 
van de kinderen loopt zelfs weg. 

  
De sfeer op de bso komt door bovenstaande observaties onrustig en negatief over op de 
toezichthouder. Er blijken wel regels te zijn, maar de kinderen lijken onvoldoende vatbaar voor 
regels en correctie. 
  
De toezichthouder bespreekt bovenstaande bevindingen met de beroepskracht. Zij herkent de 
bevindingen en geeft aan dat dit een bekend probleem is. Zij vertelt dat in het team van 
beroepskrachten gesproken is over de onrust in de groep en dat hierover ook contact met school 
en de locatieverantwoordelijke is. 
  
De toezichthouder bespreekt de groepsobservaties en het gesprek met de beroepskracht ook met 
de locatieverantwoordelijke tijdens het inspectiebezoek. Ook zij geeft aan dat het probleem bekend 
is. Op 29-11-2016 ontvangt de toezichthouder per e-mail de volgende reactie en acties van de 
locatieverantwoordelijke: 
 op 29-11-2016 heeft de locatieverantwoordelijke overleg gehad met de basisschool in Kelpen; 
 in week 49  staat er een overleg gepland met de directeur van basisschool St. Liduina, de 

bestuurder van Spolt en Hoera Kindercentra over het aanbod van de buitenschoolse opvang in 
Kelpen-Oler; 

 in dit overleg zal besproken worden hoe de houder de kwaliteit van de bso op een 
verantwoorde manier kan blijven waarborgen, gezien de huidige groepssamenstelling (aantal 
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kinderen en diversiteit van kinderen). Samen met school wil de houder bespreken of er 
mogelijkheden zijn om samen te werken met een bso van een andere locatie. Op deze wijze 
kan de houder een breder activiteitenaanbod aanbieden en meer differentiëren in kleinere 
groepen, zodat kinderen op dat moment ook het aanbod ontvangen, dat ze op dat moment 
vragen. De conclusie van dit overleg zal de locatieverantwoordelijke weergeven in haar 
zienswijze. 

  
De toezichthouder is van mening dat de energie binnen een groep kinderen kan veranderen door 
interne en externe invloeden zoals veranderde groepssamenstelling, leeftijd van kinderen, 
algemeen welbevinden van kinderen én van beroepskrachten. Het vraagt erkenning, herkenning 
en kennis en kunde van beroepskrachten en locatiemanagers om iets aan een situatie te 
veranderen wanneer nodig. Dat is in dit geval de situatie op bso Hoera Kelpen-Oler. 
  
Vanwege de herkenning en erkenning van de verbeterpunten op bso Hoera Kelpen-Oler door 
beroepskracht en locatieverantwoordelijke, heeft de toezichthouder besloten om dit item als 
aandachtspunt in de rapportage op te nemen en geen overtreding te formuleren. 
Immers, de houder heeft uit eigen beweging reeds een verbeteractie in gang gezet. 
  
Uit bovenstaande voorbeelden en acties blijkt dat de houder zorg draagt voor de overdracht van 
normen en waarden. 
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 
 

 
 

 De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 

Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)  
   

 De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 
4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen)  
   

Gebruikte bronnen: 

  
Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (d.d. 28-11 locatieverantwoordelijk mw. S. 
Leijssen) 

  Interview anderen (beroepskracht (assistent-locatieverantwoordelijke)) 
  Observaties (d.d. 28-11-2016, naschoolse opvang) 
  Pedagogisch werkplan (Pedagogisch werkplan BSO Hoera Kelpen-Oler 2016-07) 
 2016-07 Brief voorschoolse opvang Kelpen-Oler 
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Personeel en groepen 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Personeel en groepen'. Binnen dit 
domein worden de volgende onderdelen getoetst: 
  
 Verklaring omtrent het gedrag 
 Passende beroepskwalificatie 
 Opvang in groepen 
 Beroepskracht-kindratio 
  
Per aspect worden eerst de gegevens beschreven van het kindcentrum. Daarna volgt een oordeel 
op basis van de wettelijke criteria. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
De toezichthouder heeft de verklaringen omtrent het gedrag (vog) van drie beroepskrachten, 
die op de bso werkzaam zijn, beoordeeld. Uit de toetsing blijkt dat deze beroepskrachten 
beschikken over een geldige vog, afgegeven op de juiste functie-aspecten en vallend binnen de 
continue screening in de kinderopvang. 
  
Op deze locatie werken geen vrijwilligers of stagiaires; daarom is deze voorwaarde niet beoordeeld. 
  
Conclusie 
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarden voldaan. 
 
 
Passende beroepskwalificatie 
 
Tijdens de inspectie zijn de diploma's van drie beroepskrachten die op de bso van Hoera Kelpen-
Oler werken, beoordeeld. Deze beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden 
passende beroepskwalificatie zoals in de cao kinderopvang is opgenomen. 
  
Omdat op twee ochtenden van de voorschoolse opvang een beroepskracht, werkzaam in het 
primair onderwijs, wordt ingezet op de bso van Hoera Kelpen-Oler wordt deze voorwaarde door de 
toezichthouder negatief beoordeeld.   
  
Alle beroepskrachten moeten namelijk aantoonbaar en zonder twijfel onder de 
verantwoordelijkheid vallen van de houder. Dat kan zijn vormgegeven via een aparte 
arbeidsovereenkomst, op basis van een uitleenovereenkomst (vergelijk uitzendconstructie), een 
overeenkomst van opdracht of op basis van een detacheringsovereenkomst. 
  
Tijdens deze inspectie kon de houder dit niet aantoonbaar maken en wordt er niet voldaan aan de 
voorwaarde dat alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende 
beroepskwalificatie zoals in de cao kinderopvang is opgenomen. 
  
Conclusie 
Er wordt niet aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarde voldaan. 
  
  
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 
 

 
 

 Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende 
beroepskwalificatie zoals in de cao kinderopvang is opgenomen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen)  
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Opvang in groepen 
 
De bso bestaat uit één basisgroep met maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. 
Ieder kind dat de bso van Hoera Kelpen-Oler bezoekt behoort bij deze basisgroep, waarmee aan de 
regelgeving omtrent opvang in groepen wordt voldaan.  
  
Conclusie 
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarden voldaan. 
 
 
Beroepskracht-kindratio 
 
Ten tijde van de inspectie zijn er 10 kinderen en 1 beroepskracht aanwezig is. Dit voldoet aan de 
regels uit de Wet Kinderopvang. Ook uit een steekproef van presentielijsten en het 
personeelsrooster van week 46 en 47 blijkt dat de houder voldoende personeel inzet voor het 
aantal kinderen in de groep. 
  
Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 
afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
  
Conclusie 
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarden voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview anderen (beroepskracht (assistent-locatieverantwoordelijke)) 
  Observaties (d.d. 28-11-2016, naschoolse opvang) 
  Verklaringen omtrent het gedrag (drie beroepskrachten) 
  Diploma's beroepskrachten (drie beroepskrachten) 
  Presentielijsten (week 46 en 47 van 2016) 
  Personeelsrooster (week 46 en 47 van 2016) 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'veiligheid en gezondheid'. 
Binnen dit domein wordt het volgende onderdeel getoetst: 
  
 Meldcode kindermishandeling 
  
Eerst worden de bevindingen beschreven over het kindercentrum. Daarna volgt een oordeel op 
basis van de wettelijke criteria. 
  
 
Meldcode kindermishandeling 
 
De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld welke voldoet aan de eisen uit de 
Wet Kinderopvang. 
  
De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. De meldcode is onderdeel van 
teamoverleggen. Bij navraag bij de beroepskracht blijkt zij voldoende kennis te hebben over de 
meldcode. 
  
Uit een casus blijkt dat de houder handelt overeenkomstig de wettelijke meldplicht en de kennis en 
het gebruik ervan bevordert. 
  
Conclusie 
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarden voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 

  
Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (d.d. 28-11 locatieverantwoordelijk mw. S. 
Leijssen) 

  Interview anderen (beroepskracht (assistent-locatieverantwoordelijke)) 
  Observaties (d.d. 28-11-2016, naschoolse opvang) 
  Meldcode kindermishandeling 
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Inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
persoonlijke competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 

Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
sociale competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 

Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum 
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven na 1 maart 
2013. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee 
maanden. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals in de cao kinderopvang is opgenomen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Opvang in groepen 

Ieder kind behoort bij een basisgroep. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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De basisgroep bestaat uit maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot de leeftijd waarop 
het basisonderwijs voor die kinderen eindigt. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)   
OF 
De basisgroep bestaat uit maximaal dertig kinderen in de leeftijd van 8 jaar tot de leeftijd waarop 
het basisonderwijs voor die kinderen eindigt. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Beroepskracht-kindratio 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste: 
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 4 jaar.  
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar.  
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten 
berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 3 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen)   
OF 
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste: 
- 2 beroepskrachten en een extra volwassene per 30 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 
jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 4 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 
afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Meldcode kindermishandeling 

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld welke voldoet aan de beschreven 
eisen. 
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2a Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder handelt overeenkomstig de wettelijke meldplicht en bevordert de kennis en het gebruik 
ervan. 
(art 1.51b en 1.51c Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : BSO Hoera Kelpen-Oler 
Website : http://www.hoerakindercentra.nl 
Aantal kindplaatsen : 12 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Stichting Hoera kindercentra 
Adres houder : Ruijsstraat 20 
Postcode en plaats : 5981CM PANNINGEN 
Website : www.hoerakindercentra.nl 
KvK nummer : 14119365 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Limburg-Noord 
Adres : Postbus 1150 
Postcode en plaats : 5900BD VENLO 
Telefoonnummer : 088-1191200 
Onderzoek uitgevoerd door :  J. Pijls 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Leudal 
Adres : Postbus 3008 
Postcode en plaats : 6093ZG HEYTHUYSEN 
 
Planning 
Datum inspectie : 29-11-2016 
Opstellen concept inspectierapport : 13-12-2016 
Zienswijze houder : 19-12-2016 
Vaststelling inspectierapport : 21-12-2016 
Verzenden inspectierapport naar houder : 21-12-2016 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 21-12-2016 

Openbaar maken inspectierapport : 02-01-2017 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

Zienswijze GGD-inspectie Hoera Kelpen-Oler, 29 november 2016  
 
Tijdens de inspectie van de BSO Hoera Kelpen-Oler zijn kanttekeningen geplaatst bij het 
waarborgen van de emotionele veiligheid in de BSO groep op dat moment. Wij nemen deze 
opmerkingen zeer serieus en hebben naar aanleiding van de inspectie meteen enkele acties 
uitgezet. Zo hebben er diverse gesprekken plaatsgevonden met het team, de basisschool en de 
directie van Hoera. 
 Uitgangspunt voor Hoera is daarbij dat er ten alle tijden zorg en aandacht voor het pedagogisch 
klimaat op de groep dient te zijn. Respect, veiligheid en vertrouwen zijn hierbij sleutelwoorden. 
 De BSO van Kelpen-Oler is een relatief kleine locatie; er werkt (conform de wettelijke normen) 1 
pedagogisch medewerker op de groep. Hierdoor hebben we in Kelpen-Oler te maken met een 
kleine maar huiselijk setting. Dit heeft voordelen maar betekent ook dat er minder 
gedifferentieerd kan worden in het activiteitenaanbod dan op een grote locatie. Momenteel zijn we 
in overleg met de basisschool om te bekijken welke mogelijkheden er zijn om, gezien de 
samenstelling van de groep, meer aan te sluiten bij de leeftijd van de kinderen en individuele 
wensen en behoeftes. 
 
Verder hebben we er in de voorschoolse opvang (VSO) van Hoera Kelpen-Oler voor gekozen om 
op enkele ochtenden de VSO door een leraar uit het team van de basisschool te laten begeleiden. 
Voor deze oplossing is gekozen, vanwege de lage bezetting bij de VSO, in samenspraak met 
basisschool St. Liduina en de dorpsraad van Kelpen-Oler. Deze leerkrachten zijn bevoegd als 
docent en daarmee ook (conform de kwalificatie-eisen uit de CAO Kinderopvang) voor het werken 
in de kinderopvang. Bovendien zijn de leerkrachten voor de kinderen en ouders bekende en 
vertrouwde gezichten. 
  

 
 
 

 




